Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

PROTOKÓŁ nr 6/2011
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu
w dniu 20 września 2011 roku

W dniu 20 września 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu kadencji 2009-2013. W posiedzeniu wzięło udział 13 Członków
Rady, w zastępstwie Zbigniewa Stochalskiego, Wiceprezesa Zarządu Wielkopolskiej
Federacji Pracodawców, bez prawa głosu udział wziął Jacek Kulik, Wiceprezes Zarządu
WFP. W obradach uczestniczyła Barbara Kwapiszewska, Dyrektor WUP w Poznaniu i Beata
Durzyńska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Poznaniu.
Posiedzenie rozpoczął Karol Pufal, Przewodniczący Rady, który powitał uczestników
oraz przedstawił porządek obrad.
Pierwszym punktem, omówionym przez Przewodniczącego Rady, był wykaz
zawodów dla województwa wielkopolskiego, w których za przygotowanie zawodowe
młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez
pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego. Na prośbę Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej wykaz ten został ponownie przeanalizowany i utrzymany w brzmieniu przyjętym
Uchwałą WRZ nr 4/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku.
Anna Górna-Kubacka, Kierownik Wydziału Wielkopolskie Obserwatorium Rynku
Pracy WUP w Poznaniu, przedstawiła wyniki z badania „Potrzeby informacyjne
pracodawców oraz instytucji województwa wielkopolskiego”. Podkreśliła, że pracodawcy
zgłaszają zapotrzebowanie na informacje z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w regionie,
sytuacji poszczególnych branż, kwalifikacji i kompetencji osób pozostających na rynku pracy,
wysokości wynagrodzeń w branżach, oferty i efektywności szkoleniowej oraz aktywności
inwestycyjnej. Instytucje natomiast poszukują informacji na temat zapotrzebowania rynku
i poszczególnych branż na zawody, kwalifikacje i umiejętności, kierunków kształcenia
w regionie, losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz planów inwestycyjnych.
Następnie raport „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego

rocznik 2009/2010 na rynku pracy” omówiła Beata Durzyńska, Wicedyrektor ds. rynku pracy
WUP w Poznaniu. Poza analizą liczby absolwentów i bezrobotnych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce w latach 2005-2010, w tym zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w poszczególnych typach szkół, podsumowano realizację programu
„Kierunki zamawiane” na wielkopolskich uczelniach wyższych w latach 2008-2011.
Joanna Pawełek-Dunajewska, Kierownik Oddziału Projektów Własnych Wydziału
Koordynacji Projektów Własnych PO KL WUP w Poznaniu, zaprezentowała podsumowanie
badania zrealizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL „Drogi wychodzenia z kryzysu
i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku”. Zaakcentowano
rekomendacje wynikające z badania, tj. potrzebę integracji regionu pod względem
działalności gospodarczej, wzmocnienie konkurencyjności regionu, wsparcie działalności
badawczo-rozwojowej,
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z przedsiębiorcami, podnoszenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności zawodowych osób
bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz prowadzenie stałego monitoringu zmian
społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie wielkopolskim.
Stan realizacji komponentu regionalnego PO KL przedstawiła Maria NieznalskaKaseja, Kierownik Oddziału Ewaluacji i Monitoringu Wydziału Koordynacji Projektów
Własnych PO KL WUP w Poznaniu. Zebrani poinformowani zostali o poziomie kontraktacji
środków, procesie wypłacania i rozliczania, liczbie osób i przedsiębiorstw, które otrzymały
wsparcie w ramach realizowanych projektów oraz wybranych wskaźnikach dla priorytetów w
komponencie regionalnym PO KL.
W ramach dyskusji członkowie Rady zwrócili szczególną uwagę na potrzebę
dopasowania oferty edukacyjnej do rzeczywistych wymogów rynku pracy oraz stałego
prognozowania zmian na nim zachodzących. Ponadto zaznaczono zmiany ekonomiczne, jakie
zaszły w Polsce w czasie 7-letniego członkostwa w Unii Europejskiej, szczególnie w aspekcie
migracji zarobkowej oraz zatrudniania w RP cudzoziemców spoza UE.
Wobec braku kolejnych głosów, Przewodniczący Karol Pufal zamknął dyskusję,
podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady WRZ.
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